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spÓłka Akcyjna ODLEWN|E PoLsKlE W stahchowicach - Dane ufupełniające z przeglądu sprawozdania
finansawago za l połracE 2a1 4 rcku

czĘŚĆ ocÓLNA

1' Jednostka działa na podstawie statutu społki spolządzonego W iomie aktu notarialnego W dnu 29 grudnia

1995r (Rep A Nr 651/95)' Tekst jednoLity siatutu społki przyięto Uchwałą Nr 15/2013 Zwyczajnego Wa|neoo

Zg romadzen a społki z dnia 16 '05 '201 3 t (Rep A n r 1 885/201 3)' spółkę zawiązano na cŻas nieokreślony'

2 społka posiada następuiące dokumenry leg al zuiące jej działalność]

a) aktualny Wpis do Rejestru Pzeds]ębiorcóW' prowadzonego pŻez sąd Rejonowy W Kelcach' Wydził

Gospod arczy Krajowego Rejestru sądowego W d niu 29 '06'2001 l pod numerem KRs: 00000241 26 
' 
ostatni

odp s z dnia 11.08.2014 r.

b) numer identyfikacj podatkowej NlP 664_00_05 -475' nada|y pŻez|lząll skarbowy W stalachowicach

w dniu 17.06.1993 r, potwierdzenie z dnia 19.11.2002 r.,

c) numer rejestracji podatkowej VAT l']E PL 6640005475' nadany pŻez Naczeln]ka Śwętoklzyskiego Urzędu

Skarbowego w Kielcach, potwerdzenie z dnia 20.04 2004 r.

d) numer rejestracji VAT na terenie Niemiec 115 5780 2501 VsT' nadany przez L]rząd Finansowy Nadrenia

Połnocna Westfal]a W Kleve,

e) numel ident},likacyjny REGoN 2900639763, nadany p.Żez UŻąd statystyczny W Kielcach W d|iu

23.08.1999 I , potwiedzony w dniu 13.12.2008 I

f) pozwolenie zintegrowane dla instalacji do od ewania stalj n]etali żelaznych zlokaljzowanej W spółce Akcy]ne]

oDLEWN]E PoLsKlE W starachowjcach oraz na Wprowadzenle do powietŻ a zanieczyszczeń z,'lvJalami

odleWóW''

3' spółka prowadzi dzałaność w oparcu o Kodeks spĆ'ek handowych (j't' Dz' U z 2013 r' Nr 94, poz' 1030,

z póŻn' zn'). Przedmiotem dŻiałalności spółki, zgodnie z ]ej umową i Wpsem do rejestru sądowego

W szczegó|ności ]est|

a)odlewnictwo staliwa - PKD 24.52.2,

b)odlewnictwo żeliwa - PKD 24'51'Z'

c)odlewnictwo rnetalilekk ch - PKD 24.53.2,

d)od]ewnictwo pozostałych metali nieżeiaznych' gdŻe ndziej niesklas}"fikowanych * PKD 24,54'B,

e)obńbka metal inakładanie powłok na metale - PKD 25'61'Z

4' Według stanu na dzień 30'06'2014 r występowały następujące powiązania z inymijednostkam _ W lozumieniu

ait' 3 ust' 1 pkt43 ustawy o rachunkowości:

> jednostką dominującąd a spółkiAkcyinej oDLEWN]E PotsK]E jest spółka 0P lnvest sp' z o o' z siedzibą

W starachowicach' która posiada udzlał 26,25 % W kapitae zakładowym (akcyjnym),

5. organyiednostk] p]zedstawiająsię następu]ąco

a)Walne Zgromadzenie

b) Rada Nadzorcza

Audttor: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o.



spÓłka Akcyina oDLEwNlE PoLsKE w starachowicach - Dane uzupełniające z przeglądu sprawozdania
finansawego a lpotracze 2414 roku

6.

7.

> ZarŻąd społki na Wspólnąirzyletniąkadencję powołany przez Radę NadzorcząW składzie:

'Zb]gniew Ronduda _ Prezes Zarządu

' Ryszard Pisalski - Wiceprczes zalządu

- Leszek Walczyk -Wiceprezes ZaEądu

ZarŻąd społklW powyższyrn składzie został powołany ponownie uchwałam nr: 7-9 Rady Nadzorczej społk

w dniu 12.04.2013 r

ZaŻąd prowadŻisprawy społkina podstawie umóW o pracę zawartych z RadąNadzorczą

> Rada Nadzorcza o tŻyeiniej kadencji' powołana prŻeŻ Wa ne Zgromadzenie dzała W składzie:

_ Joanna Łączyńska ' suchodo ska - Przewodnicząca R N

_ KazimieŻ Kwiecień - WiceprŻewodn iczący RN

_ Adam stawowy _ członek RN

_ Roman Wrcna - członek RN

- Tadeusz Ryszard Pela _ członek RN

Rada Nadzorcza W powyższyrn sk]adzie została powołana uchwałami nr: 16 - 20 Walnego Zgromadzenia

spółkiw dniu 16'05'2013 l'

> z osób zalządzątych inadzorujących' akcje społkiposadają

_ Leszek Walczyk - Wiceprezes ZaŻądu społk 2'41 %'

_ Kazimierz Kwiecień - W]cepŻewodn czący Rady Nadzorczej0'0005 %'

Na sianowsku GłóWnego Ksęgowego jest zatrudnjona Pani Teodora Waksmundzka' Wpisana do rejestru KRs

iako prokurent.

Kap taly własne kształtują 5ię następującoi

WvsŻcŻeoólnIenie Stan na Stan na
30.06.2014 r. 31.12.2013 t.

GDitał (f UndusŻ) własnv 32160 47i.21 29142521.7t
Goitał rfUndUsz) zakladowv 61 992 363 0( 61 992 363 0r
Gpitał (fUndUsz) zapasowy 52411422,11 52 411 42? 1

Goitał rezeMowv Ż aktualŻaĆi Wvrenv 18 295 7( 20 171,4!
:vsk (strata) z at ubleolvch ,85 281 034 8r -90 466 407 ,21
:vsk fstratal nelto 3 019 424,1 5185 372 41

Kapitał zakładowy społki Wynos 61 992 363 zł i dzie się na 20 664 1 21 róWnych i niepodŻielnych akcii zwykłych na

okazicie]a po cenie nominalnej3'00 zł każda, co jestzgodne ze statutem iWpisem do Krajowego Rejestru

sądowego' Wszystkie akcje notowane są na G iełdz e PapieróW Wańoścjowych w Warszaw e s A znajdująsięW

obrocie publicznyrlr i giełdowym'

Akcje te posiadają-z uwzględnieniem zr.ian W strukturŻe Własnościakciipo dniu biansowym do dnia sporządzenia

sorawozda1ia 1i1a1sowego - nasIępJjący akc onań Jsze:

Biegli Rewidend Kielce



spćłka Akcyjna aDLEWN|E PoLsK]E W starachowicach - Dane uzupełniaiące z plzegląlju sprawozdania
finansowego za I póhacze 201 4 roku

Akclonariusze
llosc akcl lośćgłosóW Kapilałakoyinyw zł Struktura w %

30 06 2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06 2014

0P nvesl Sp.zoo 5 425 246 5 425 246 16 275 738 00 26 25v,

Banl' Hand owy S A 3 495 248 3 495 248 10 485744,0A l6 9l%
BNP Pa bas SA 1 952 896 1 952 896 5 858 688,00 I45r/"

Bank Gospodalk ŻywnoŚciowei sA' 1 303 586 1 303 586 3 910 758,00 6,31%

NG Bank ŚLąskis A 866 440 866440 2 599 320 00 4,19%

6. Bank Mllenni!m SA 534 712 530 712 1 592 136 00 2,57%

7. PKO BP OFE 2 465 743 2065 743 6 197 229 00 10,00 %

L PozÓŚla i akc ÓnarUsŻ€ 5 424 250 5 424 254 15 072 750 00 24,32 r

Razem 2A 664 121 20 664 121 61 992 363 00 100,00 %

Wyżej Wymieniona kwota kapitału zakładowego Wykazana została

a) W Wysokości określonej W statucie spo]k i Wpisanej do lejestru sądowego' zgodnie z ań' 36 ust' 1 i 2 ustawy

o rachunkowości,

b) zgodnie z księgą akcji prowadzoną Według wyrnagań ań' 341 KsH (rejestr akcjonariuszy prowadzony pŻez

Krajowy Depoz!,t PapieńW Wairościowych),

c) jest opłacona gotówkąoraz Wniesiona apońem' zgodn e z art' 306 i 3o9 KsH,

8' Dla realizac]l celóW wyn]ienionych W punkcie 3 jednostka zatrudniała ślednio w badanyrn okresie l półrocza 2014

roku 336 osób, a W okrcsie popŻednim 337 osób W przelcŻeniu na pełne etary'

9' Uchwałą Rady Nadzotczej Nr 1212014 społki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE zdn|a 25 czerwca 2014 roku do

obowiązkowego pŻeglądu splawozdan]a finansowego za l półrocze 2014 roku - zgodnie z ań. 66 ust 4 uol -
Wybrany został podmiot aud},torski Begll Rewidenci Kelce spółka z oo' W Kielcach, ul' sandomierska 105,

Wpisany pod numerem 473 na listę podmiotóW uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez

Krajową Radę Biegłych RewidentóW.

10' Niniejszy pŻegląd' zgodnie z umową zawartą W dniu 01'07'2014 r' przeprowadzono W siedzibe

społki W okresie od 05'08'2014 r' do 20'08'2014 lok'

11' ZaróWno podmiot audytorski' ]ak i pzeprowadzający pŻegląd W jego imieniu; kluczowy begły rewjdent stefan

Kowa]ik nr W rej' 18?4 oraz biegły rewident rena Kos nr w rej' 10093 oświadczają że pozosta]ą n ezależn] od

badanej jednostki, W rozurn en u ań' 56 ust' 3 ustawy z dria 07 maia 2009 r o biegłych rewidentach i ch

samoŻądze, podn]iotach uprawnionych do badania sprawozdań iinansowych oraz o nadzorŻe publicznyr.'

12' spEwozdanie finansowe za 2013 tok by1o zbadane przez finnę Biegli Rewidenci Kie ce spółka z o' o W Kiecach

i otzymało opinię bez zastrzeżeń'

splawozdanie to zostało zatwieldzone plzez z\\yczajne Walne Zgromadzen e spółki Uchwałą Nr 3/2014 (akt

notarialny Rep' A nr 1540/2014) z dnia 5.05'2014 r' Zwyczaine Walne Żgromadzenie społki UchwaĘ Nr 5/20'l4

Z dnia 05'05'2014 r' zysk netto za rok obrotowy od 01'01'2013 r' da 31.12.2013 r' W kwocie 5185 372,41 zł,

posianowjło przeznaczyć w całościna pokrycle straty z lat poprzednich'

Audytar: Biegł Rewidenci Ke|ce sp'



społka Akcyjna aDLEWN|E PaLsK.lE w starachowicach - Dane uzupełniające z przeglądu sprawazdania
finansoweso za I pdrocze 2014 raku

13' Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2013 rok zostało

a) stosownie do ań' 69 ustawy o rachunkowości złożone W sądzie Rejonowym W Kielcach' X Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego w dniu 13'05'2014 r',

b) stosownie do ań' 27 ustawy z 15'a2'1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych złożone

w ŚWiętokrzysklm l']rzędzie skarbowym W Kie]cach W dniu 13'05'2014 r'

14' PrŻeprowadzono przegląd sprawozdania finansowego za l półrocze 2014 roku' podpisarego przez ZaŻąd spółki

iosobę spo|ządzającą zgodnie Z ań.45 ustawy o rachunkowości, składającego sę z:

_ bilansu na dzeń 30'06'2014 r' z sumąakt}ĄvóW ipas}Ą!óW

- rachunku zysków istratza okres od 1'01'2014 r do 30'06'2014 r'

Wykazujący zysk netto

_ zestawienia zmian W kap ta e Własnym za okres l połrocza 2014 loku Wykazującego

Wzrost kapitałU Własnego o kwotę

_ rachunku pŻepływóW pieniężnych za okrcs połrocza 2014 roku Wykazującego

zr.niejszen e stanu ślodkóW peniężnych o kwotę

_ dodatkowych inforńacji i objaśn]eń

oraz dołączonego sprawozdania z działalności Spółki za okres I póhocza 2014 roku'

15 Zgodnie z ań' 67 ustawy o rachunkowości społka udostępniła biegłym prowadzone

dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udŻe|iła nlormacji n;ezbędnych

82625747,24 zl

3a19 424'10 zł

3 417 542,41 

^

2 209 267 ,66 zł

księoi rachunkowe i

do Wydania rapońu

biegłego rewidenta z pĘeglądu sprawozdan afnansowego'

16' Ponadto Zarząd społki' stosownie do ań 67 ustawy o rachunkowości' złożył W dacie zakończen]a przeg ądu -
pisemne ośWiadczenie dotyczące m' n':

a) kompletności, prawidłowości i rŻetelności sprawozdania f|ansowego pŻedłożonego do przeglądu olaz

Uzupe]niającego sprawozdania z dzała'nosc '

b) ujawn enia W informacji dodatkowej Wszelkich zobowiązań kotespondujących z dniem bi|ansowym'

c) niezaistnienia innych zdaŻeń gospodarczych' Wpływających istoinie na niormacje iościowe ijakoścowe

Wynikające ze sprawozdania finansowego'

d) ujawnienia informacji na ter0at braku plzypadkóW nadużyć lub oszustw i podejŻeń o taklch plzypadkach'

17 Niniejsze dane uzupełniające opracowano plzez biegłych rewidentów na podstawie rewizyjnej dokumentacji

roboczej, Wymaganejprzez art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, z uwzględn]eniemI

a) stosownych prób poddanych plzeglądowiana itycznemu'

b) poziomu lstotności ustalonego dla spEwozdania finansowego,

c) prŻeg|ądu stanu rozrachunkóW z t!,tułu podatkóW i ch zgodności z danyrn deklalowanymi pŻezjednostkę'

Audytor: Biesli Rewidenci Kelce Sp. za.o. w Kelcach (/1,,-"



społka Akcyjna oDLEWN|E PaLsKlE w starachawicach _ Dane uŻupełniające z przeglądu sprawazdanja
finansowego za I pc*ocze 2014 raku

B' sytuacja majątkowa i finansowa społki za okres

lat poprzednich.

Wynik działalności gospodarczej' zmiany rachunku

chalałtet}zujątabele i wykresy podare niżej:

t. Analiza bilansu

l połrocza 20'l4 roku i analogiczne okresy dwóch

zyskóW i strat' bilansu oraz Wskażn kóV/ fnansowych

BILANS (struktura)

30.06.2012 30,06 013 30.06.2014
% Kwata % %

79 964,9 100,0% 75373,7 100,0% 82625.7 100.0%

42323.3 52.90/. 39 045.4 51,8y! 39 40s.2 47,T/r
l Warlośc n emaleralne i orawne 1 352,2 1.71 700,1 09% 230I | 30/,,

ll RŻecŻowe aktwva trwale 37 497 1 46 4t 35 7425 47 4' 37 623.9 45,5%
ll' Na eżnośc] dłUoolem |owe 00 0,0% 00 0,0% 0,0 0 0o/"

]V' nWestvcie dłUooterminowe 00 0 00/" 00 0,0% 00 0 00ń

V. Dłloolerminowe roz cŻenia nr]edŻVoklesowe 38740 4 80/r 2642,8 3,5% 15504 1 90/"

B. AKywa obrotowe 37 641,6 47,1% 36 328,3 48,2./" 43 220,5 523%
. Zaoasu r6 396,6 20 5ó^ 15 687 0 2A 8% 12934 2 15,7r/r

' Na eżności królkoterminowe, W lvm] 14 898,8 18,6% 16 423,8 21,8% 19 242 7 23.2%
_ rależnościztvtułU dosiaw !sł]o 13 545,6 16 S% 14 810 3 19 6% 1B 057 6 21,94k

l l' ]nwestvcie królkoternrinowe 4 844,2 6.1% 3 019,4 4,00ó 9181 0 11,f/a
1' Klólkoierm nowe aklvwa finansowe 48442 61% 30194 4 0y. I 181.0 11,fk

al w ednoslkach nowirzanvch 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0 0o/"

b) W oozostałVch iednostkach 0,0 0 0o/" 00 00% 0,0 0,0%
c)środk] pieniężne inne aklywa 48442 6,1% 3 019 4 40% s1810 11 1y.

2 lnne ]nwesfuc e krótkoterminowe 00 0 0o/" 00 0,0% 0,0 00%
lV' Krótkoterrninowe lozliczen a miedzvokresowe r5060 19% 11981 1.6% 18626

79 964,9 100,0% 75 373.7 {00.0% 82 625.7 {00,0%
A' KaDitał własnv 21797.9 26 392,6 35,0% 32 160,5 38.90/"

61 9924 77,74k 61 992.4 82,34 61 992 4 75'aó/o

l Należne WD]atV na kaoilał oodslawowv 00 0 0o/" 00 0,0% 00 0,0%
ll LJdzały własne (Wel' U emna 0.0 0 0oń 0,0 0,0% 00 0 0ol"

V KaDjtałzaDasowv 52 411.1 65 5% 52 Ą11 4 69 5% 52 411,4 63,4%
V KaD tał z aktuajiŻac ]WVcenV 18,4 0.0% 18,6 0,0% 18 3 0 00/"

Vl PoŻostŹ|e kŹD tałV rezeMowe 00 0 0o/" 00 00% 0,0 0,0%
Vl Zvsk lstr2tr] 7lrt LlbeolvĆh -95 618,0 119,6% 90 466,4 -1200% -85 281 0 -143 20/,,

Vll. Zvsk (strata) nelto 2 994,0 3 7t/. 24366 3 019,4 3,7V"

lX odDsv zzvsku netlo wciaou roku obroloweoo 0,0 0,0% 00 0,0v, 00 00%

B' zobowiązania i rozalwY naŻobowiązania 58 167.0 72,74/d 48 981,1 65.0% 50 465.2 61,1%
I RezeMv na zobow azania 5 483 1 69% 4 496 3 6,0% 3 706,0 4,srk
ll Zobow]aŻania dłuqoterminowe 17 8761 22 4a/" l4 326,3 19 00/" 10 717 6 13,0%
ll' zobowiazania królkoterm]nowe 24 340 5 30 30/" 19 739 3 26'21/ó 26 001 4 31,Ar/a

1 Wobec iednoslek Dowiazanvch. w ivfi: 101 3 01% 0,0 0,0% 00 0,0%
_ zobowŹzan a zlvlu|U doslaw iUsłuo 101 3 010 0,0 00% 0.0 0,0%

2 Wobec oozostałVch iednostek w tvrn 23 985.6 29,94k 19 460,6 25,B0ó 25 709,8 31 00/"

_ Żobowiazan a Ż ML]łL] dostaw iUsłUo I860,3 1234 118721 15 B% 12112.1 147%
3 F!ndusze specla ne 253.6 0,3% 278,7 04% 291 6 a40

V' RozlicŻenia miedŻvokresowe 10 467 3 131./^ 1A 419 2 13 B% 10 040.2 1224k

Autlylar Biegli Rewidenci Kielce Sp, zo.a



społka Akcy)na aDLEWN|E PaLsK]E w starachowicach Dane uzupełniające z przealądu sprawazdania
finansowego m I pohacze 2A1l raku

Struktura
StruKura

Grafaczna stluktula aktywów

52 9% 51 8% 47 T%

48 2U,47 1% 52 3%

-Aktywa obrottue

2412

30'06'2012 30.06.2013 30.06.201ó

strul1Ura pasył!oW

30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014
Kapitał własnv 27.3"k 35 00ó 38 9%
RezeMy naŻobowiąŻania 6 9o/" 6.0% 4.5%
zobowiązania dłuqoterminowe 22,4"n r I 0./o 13 0o/"

zobowiaŻania krótkotelminowe 30,3% 26 2" 31,4%
Rozliczenia międzYoklesowe 13,loó 13 8% 12,2r/a

Graflcżna struktura pasywów

2013

E Kapitał własńy DReŻefuy na zobowiązan]a
9zobowiązan]a dugoteminowe Gzobowiązania k.ótkÓlermjńowe
E Roz]iczen'a fr iędzyokresowe

Blans spółk nadzeń30'06'2014r'zamykasękwotą82625.7tys'zł Aktywa tMałe Wynoszą 39 405,2 tys. zł co

stanow 47 7 % sumy aktywóW, W tyrn żecŻowy majątek tMały 45,5 %' l'łajątek obrotowy W akt}ałach społk wynos]

43220'5 tys zł, co stanow 52,3 % aktywóW' W tym: zapasy 15'7 ok należnośc krótkoterminowe 232 %, środk

p en ężne ]1'] % oraz krótkoterm nowe roŻliczen a międzyokresowe 2 3 %'

W struktuŻe źródeł linansowan a kapitały Własne Wynoszą 32 160,5 tys' zł' co stanowi 38,9 % sumy pasywóW'

W tym kap ta] zakładowy zapasowy w łącŻne] kwocie 114403,8 tys Ż] oraz strata z at popŻednich w kwocie

85281,0tys'złstanowąca745%sumytychkapitałóW ZobowązanaWkwoce50465,2tys zł stanowiące 6],1 %

sumy pasywóW obejnrują rezerwy 4 5 %, Żobowiązania dłUgoterminowe (głóWn e z t}ł' układu sądowego) 13,0 %,

zobow]ązan|a krótkoterrn nowe 31,4 % oraz roŻlcŻenia m ędzyokresowe 12,2 %'

Audytar: Biegli Rewldenci Kielce Sp. zo.a. w Kielcach
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BILANS {2mianv)
30.06.2012 30.06.20t3 30.06.2014 Odchylenia

30.06.201 / 30.06.2013

% - 10a
79 964.9 75 373,7 82625,7 7 252,0 9.6%

42 323,3 39 045,4 39 4n5.2 359,8 0,9%
L' Wańośc]n ematerla ne iorŹwne 13522 700,1 230,9 -469,2 -67 0o/"

l ' RŻeczowe aktwa trwa|e 37 097 1 35 702,5 37 623I 1 921 4 5.44/,

l ' Należności dłUqoternrinoWe 00 00 0,0 0,0
lV' lnwestvcie dłUoolerm nowe 0,0 0,0 0,0 00
V' DłUooterrn nowe roŻljczeniŹ miedŻvokresowe 38740 26428 1 550,4 1 092,4 .41.3v"

B. AKywa obrotowe 37 64t,6 36 32S,3 Ą22n.5 6 892.2 'l9,0%
I Zaoasv 16 396,6 15 687 0 129342 -2752I .11,5'h

ll Należnośc królkolermnowe W funr 14 898.8 t6 423 8 19 242,7 28189 17 2!/r
_ naeźnośc z tvtułu dostaw iUsłuo 13 545 6 14 810 3 18 057 6 3 247 ,3 2190k

ll lnw€slvcie krótkolermrowe 4 844.2 30194 918r 0 6161 6 204 1%

J Klófkoterminowe aktvwa fnansoWe 484A2 3 019,4 I 181 0 6 161,6 24410/r
a) W iednÓŚtkach Oow azanv.h 00 0,0 00 00
b) W Dozoslałvch ednoslkach 0,0 0,0 00 00
c)ślodk D €njeżn€ iinne akivwa 4 84A.2 3 019,4 918r 0 6 161 6 2a41ań

2 nne nwestvcie [Iótkoterminowe 0,0 0,0 00 00
V. Królkotemrlnowe rozliczen a mied7vokrcsowe 15060 1198,1 18626 55 5%

79 964.S 75 373,7 82625,7 7 252.0 9,6%
A' Kapitał własnY 21797,9 26 392.6 32 t60.5 5 767,9 21.9r/"

' Kaoital oodslawÓwv 61 992 4 61 992.4 61 992,4 00 0.0%

' Na]eżnewDłatv na kaoital oodslawow 0,0 00 0,0 00
l L'Jdz ałV w]asne {W el' ! emna 00 0,0 0,0 00
V Kap tał zapasowv 524111 52 411 4 52 411 4 0,0 0,0%
V' KaD lal z aktua]iŻŹc jWvcenv 184 18 6 18,3 -03 -1.6%

Vl Pozostałe kap tałV lezenlowe 00 00 0.0 0,0
Vl' Zvsk {strata] Ż lat Ubeolvrh ,95 618 0 -90 466,4 -85 281.0 51854 5,7%
Vl . Zysk {strata) nelto 29940 24366 3 019,4 582,8 23 9o/"

lX odDsv zzvsku netlo wciaoLr rokri ohrotowv 00 0,0 00 0,0
B' Żobowiazania i rezeMv na zobowiazania 58167.0 48 981.1 50 465,2 I 484.1 3,0%

lReŻeMvnazÓbÓwiazana 54831 4 496,3 37060 -790.3 .17,6r/0

l' Zobowiazania dłuoolem] nowe 11876.1 14 326 3 10 717,6 -3 608,7 -25 2r
l' zobowiazan a kóikoieminowe 24 340,5 19 739 3 26 001 4 6 2621 317%

1 . Wobec iednostek oowiazanvch w tvrn 101,3 00 0,0 0,0
_ zobow azania z ivtlrłU dostaw l]słl]o 101,3 0,0 00 00

2' Wobec pozoslałych ednostek, w tYm: 23 985,6 19 460 6 25 709 8 62492 32 f/r
_ zobow]azania z tvtułu dostaw UsłUo I860,3 11 8721 121121 244 A 20%

3. Fundusze specialne 2s3,6 291,6 12,9 4 60ń
lV Roz czenla m edzvokresowe t0 467,3 1A 4192 1A A4C 2 -379 0 -3,6%

B lans społki na dzjeń 30'06'2014 roku Wykazuje zwiększenie sumy bilansowej W stosunku do analogicznego oktesu

popŻedniego Według stanu na dzień 30'06'2013 roku o 7 252'0 tys zł' ti o 9'6 %

Poziom aktywóW tMałych zwiększyłsię do analogicznego oklesu roku popŻedniego o 359'8 tys. zł, ti' o 0,9 %'

Aktywa obrotowe uległy zwiększeniu do popŻ ed niego okresu o 6 892,2 tys zł' tj o 1 9,0 %, co Wynika głóWn e ze

zwiększenia pozion]u na|eżności o kwotę 2818,9 tys' zł {]7,2%) stanu środkóW pieniężnych o 6161,6 tys' zł

(204%) oraz zmniejszenia stanu zapasóW o 2 752'8 (17'5%)'

Poziom kap tałóW Własnych WzIósł do analogicznego okresu roku poprŻedniego o 5767'9 tys' zl,\ a21'9%'

W Wyniku zmnieiszenia straty z at popzednich oraz zWększenia zysku za bieżący okres' ZobowiąŻania zwiększyły

się do poprzedniego okresu o 1 484,1 tys' z]' tj' o 3,0 %'

Audytor: Biegli Rewidenci Kelce Sp
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złota Reguła BilansoWa
3A A6 2A12 34.46 2013 3A A6.2AU

czy została zachowan a ' złota leqirła bi|ansowa''? NIE TAK TAK
lzn

a Finansowania
AktYwa iźródła ich finansowania łW tvs' zł

30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014
42 323 3 39 045 4 39 405 2

37 641 6 36 328 3 Ąj 22a'5

Kapitałwłasny 21797 9 26 392 6 32 160,5
Rezelwy na zobowiązania 5 483 1 44963 3 706,0
zobowiąŻania długoterńinowe 17 876 1 14 326 3 r0 717,6
zobowiaŻenia krótkoterminowe 24 344 5 1q 739 3 26 001 4
RozlicŻenia międzyokresowe 10 467 3 1A 4192 10 040,2

suńa bilansowa 7S 364,9 75313,7 82 625.7

Kapilal wlasny + zobowjązania dlugoterninowe

Aktywa i źródła ich finansowanja

Żród

90 000.o

60 ooo o
50 0oo o

30 000 0
20 000.o
10 000,o

DAkl\{a obrotwe DRezeMy na zÓbÓWiąa'ania
!zobow!ązania d]!9ote.min@e
e zobowiąŻan :a króikÓte.m ińowe
tr Rąliczenia mlędzyok.esowe

"ś"
.,"f"

W okresie, Ża który prowadzono nin ejsŻy pżegląd zachowana iest zasada 
'złotej 

regu]y bilansowej', czy spełn one

iest kr}4erum finanso\łan a aktywóW tMalych z kapitału stałego' Sytuacja taka spuyia W utrŻymaniu rownowaoi

finansowej jest Wyrazem niezaieżności fnansowej spo]ki'

Poziom kaptałÓW Własnych W ana zowanym oklesie Wykazuje tendenc]ę rcsnącą co ]est Wyn kiem corocznego

przeznaczania osiągniętych zyskóW netto na pokryce stralyŻ lat ub egłych

Wskażnik pokrycia aktywów tMałych kapitałami Własnym] uega systematycznei poprawie W ostatn n] okrese

Wynosi 81,61 %' Taka struktura fnansowan a aktywóW spŹyja d]ugotMa]ej płynnośc] fnansowej'

spółka posiada wysoką nadwyżkę aktywów bieżących netto W stosunku do zobowiązań b]eżących W kwoce

17219,1 tys. zł, co WpłWa koŻystn e na utrŻyn]an e płynności fnansowej i zapewnia tern] nową obsługę

zobowiązań spo1ki'

Audv1o!: Biegl, R?^,dPnc, KÓ'ce sp zao 
^ 

<P]carh



spdka Akcyjna aDLEWN|E PaLSKIE w starachawjcach - Dane uzupełniające z przeglądu sprawozdania
finansowego za l póhocze 201 4 raku

2. Analiza rachunku zysków istrat (Wariant kalkulacyjny)

l półlocze 2012 l połrocŻe 20{3 l półroczo 201 4
Odchvlenia

l połrocze 2014l
l oołrocze 20{3

% Kwota % Kwata % Kwata ań -100
A' Przychody netto zo splż odał produktów,
towalów imateriałów

54 606,2 100,0% 53997,2 100,0% 65 298,0 100,0% 'I I300,8 20,9t/,

l Przvchodv netto ze sDlzedażV oroduktów 53 889,7 98,7"/, 53 694,8 99'40ń 63 930,8 97.90/" 10236 0 191yt
ll Przvchodv neito ze soŻedażV low j mal' 716,5 1,3"/, 342 4 0,60/o 1 367 2 2,10k 1064,8 3521'n

B. Koszty sprŻedanych plod!ków, towalówi 47 030,2 86,1% 46 028,5 85,3% 55 661,3 85,24/d 9632,8 20,9'/"

' Koszl WvłWorzen a sDrŻedanvch DrodUktóW 46418,8 85,0% 45 773 7 84,8% 54 596,4 83 6% 8822,7 19 3%
l Wańość sprzedanych towaów i maler ałów 611 4 1 1ya 254,8 0,5% 1 064,9 1,6% 810 1 317 9%

c' zvsk {strata) brutto ze sDrŹodażv 7 576,0 13,9% 7 968.7 14.70k I636,7 14.8t/, 1668,0 20,9'/"
D' Kosziv solzedażv 13838 251a 1248,2 2,34k 1 4S0,I 2,30k 2419 19,4y0
E Kos7lv oÓólneoo 7aordll 38499 7,10 5 099,4 9,4q0 48Ą49 7 4ya -254,5 -5,0%

F' zvsk lŚtlata) Że sorŹedażv 2342.3 43ah 1 621.1 3,01/r 3 301,7 5.16/, 1580.6 103,7%
G' Pozostałe orzvchodv ooeracvine 14994 27y. 1969,2 3 60/" 1 112,1 17ań -857,1 -43,5%

H' Pozosiałe kosŻlv oDeracvine 621 I 1 1yĄ 7912 1.5% 1 031,0 1,64/r 239,8 30.3%
l. zvsk (strata) z działalności olelacvinei 3 220,6 5,9% 2799,1 5.1v" 3 382.8 5,2% 583,7 20,gr/a
J. Przvchodv finansowe 52,4 010ń 395 I 4,7% 180,0 0,3% -215I -54 5a/^

K. Kosztv fnansowe 422,4 0,8% 221,9 4,4% 161 1 0,2y! -60 I .27,4r/o

L. zvsk (strata) brutto z dŻiałalności ooso. 2850.2 5.20/^ 2573.1 s.4% 3 401,7 428,6 14,4r/r
M. Wvnik ŻdaŹeń nadŻWcżainvch 0,0 0,00/o 0,0 0.0% 0.0 0,0% 0,0

I Zvski nadzwczaine 00 00% 00 00% 0,0 0,0% 00
ll Sttaiv nrdzwv.zane 0,0 0,0% 00 00% 00 0,0% 00

N. Zvsk {strata) brutto 2850.2 2973,',| 5,40/r 3 401,7 5,3V. 428,6 14.4'/"
O Podatek dochodowv ,143.8 -0,3% 536,5 104/" 382 3 0.6% .1542 -28,7'/r
P Pozoslałe obow aŻkowe obciażenia 00 0,0% 0,0 0'0oń 0,0 0 0o/" 0,0
R. Zvsk lstratrl netto 2 994,0 5,5% 2 436.6 4.40k 3 019.4 4,7% 582,8 23.9v,

Graficzne zestawienie przychoclów i kosztów jednostki

-Pęychody ze splzedaży . Ko9ty dŻiaralnośca ope.acyjnej
EPozostałe pŻychody operacyjne .Pozostale kosay operacyjne

"-{"

.Przychody finansowe
clZysk' nadzwyeajne

ś

Er Koszty finansowe
r st.aty nadŻwyżajne

Audytar Biegli Rewidenci Kielce Sp. z a.o. w
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70 000

60 000

50 @0

40 000

30 o0o

20 000

10 000

2012 2013 2AM

---._PrŻychody ze sp!zedaży --|_ Koszly działalności operacyjn ej

Wykazany W rachunku zyskóW i strat za okres połrocza 2014 roku Wynik finansowy, stanow] zysk netto W kwocie

3 019'4 tys' zł ] jest Wyższy o 23'9 % od Wielkości zysku netto za analogiczny okres rcku poprzedniego' Zysk ze

sprzedaży wynosi 3301'7 tys' zł jest Wyższy o 103,7 % od zysku z popŻedniego oklesu na działa|ności

podstawowej.

Przychody ze sprzedaży produktów i towańW za okres połrocza 2014 roku Wynoszą 65 298,0 tys' zł ]WykaŻują

Wzrost do popŻedniego okresu o 11300,8 rys' zł, tj' o 20,9 % Przychody ze swzedaży produktóW stanowią

W szczegó|ności odlewy Wykonywane z że|iwa sferoidalnego iz żeliwa szarcgo.

Łączne koszty dzałalności operacy]nej za okles polrccza 2014 Wzrosły do ana]ogicznego okresu loku

popŻednego o 18'4 %, a Więc o 2,5 % niżej od pŻyrostu plzychodóW co skutkuje Wzrostem zysku na tej

działalności'

Na pozostałei działa ności operacyjnej idzałalnośc finansowej W okresie l póhocza 20]4 roku uzyskano IóWn eż

wynikidodatnie.

- na pozostałej dz ałalnośc] operacy]nej _ zysk w kwocie 81'1 tys zł

- na działalności lnansowej - zysk W kwocie 18,9 tys' zł'

Audytor: Biegli Rewidenci Kelce Sp. zo.o. w
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3. Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki rentowności ksztaliująsię W analizowanych tŻech okresach na zbliżonym poziomie i ut.zymująWańości

dodainie co oznacza' że zaangażawany majątek rea izowana spŻedaż pzynoszą zysk' Najważniejszy Wskźnik

rentowności netto do pzychodóW ze splzedaży za l połrocze 2014 roku wynosi 4'62 7o' Rentowność kapitałóW

Własnych (RoE) W analizowanym okresie iest na pozionr e 9'39 % iodzwierciedla Żdo|ność jednostki do

Wypracowania zysku z zainwesiowanego kapitału.

WskaŹniki płynności w l półroczu 2014 roku: Wskaźnik płynności bieżącej, będący re]ac]ąaktywóW obrotowych do

zobowiązań krótkoterminowych iest na poziomie 1,66, co oznacza, Że jednostka rna moż Wość spłacania

zobowiązań oraz zaangażowania aktywóW obrotowych W kolejne cykle gospodalcze' a bezpieczeństwo linansowe

społk niejest zagrożone' Wskażnik płyn ności szybk ej Wynosi 1'09'

Lp. Nazwawskaźnika Wyllczenie Wańościza okres:
lDółl'2012 lDók'2013 lpolr.2014

spżedaŹy (%)

Żysl netlo po opodallowaniu
x 100

5 48"ó 4,510/o 4,62v"

2

ma]ąlku (RoA)(%)
Żysk nel1o po opod€lkowanu

aklywa oqołem
x 100

374v, 3,23./" 3,65"/"

3 szybkośćobrotu
naeżności(dn )

p.Żec ęlny stan na eźnośc z tytułu

doslaw, robÓl t]śuo x 180

plzychód ze spŻedaŹy pmduklÓW'

towarów mateńałóW

48 40 47 26 45,30

sŻybkośÓ sp]aty pŻec ęlny stan zobow ązań Ż lylułu
dostaw robÓt iusłUq x 180

kosŹy sprŻedanych produklóW

fowarÓw malerałÓW

36,62 4269 38 78

5. sŻybkośćobmlu
,apasÓW(dn])

prŻec ęlny slan zapasóW x 1 80

koszly sprŻ edanych produklów

lowalóW i maler ałóW

57,99 62 73 4628

6. slopa Żadłużenia (%)

waftość pasywów b lansu
x 100

52Ą8% 44,83% 44,09%

7

irwałych kapitałenr wł' (%)
x 100

51,50% 67,59% 81,61%

8
aklywÓw oblotowych (%)

aktywa obrolowe x100 6466% 54 34v" 60,16%

I
(b eŻące]) 1,84 1,66

10 Wskażn k płyniośc ll(szybk ej)
akt}Ąva bieżące Żapasy _ RMK

zobowiązan a b eŻące 081 098 1,09

1t
t3 301,1 16 589,0 17 219 1

12

kap tałów własnych (RoE)(%) x 100 1314% 9,23'/, I39V"

Audytot: Biegli Rewidenci Kielce Sp. za.o.
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WskaŹniki obrotowości w l półroczu 2014 roku uległy poprawie i Wynoszą Wskażnik należności z Mułu dostaw ]

usług uległskróceniu do popŻedniego oktesu o 2 dn iWynosi 45'30 dni, a wskaźn k szybkości spłaty zobowiązań

z t},tułu dosiaw i usług uległskńcenju o 4 dni i Wynosi 38,78 dni; pŻeciętny czas tManla jednego cyklu obrotowego

zapasóW W porównaniu z l połroczem popŻedniego roku u egł skróceniu o 16'5 dnia i Wynosl 46,28 dn.

4. zdolność jednostki do kontynuowania działalnościw roku następnym

Zdolności do kontynuacji działa|ności W oparciu o mode zaproponowany przez A Hołdę'

Funkcja dyskrym nacyjn a ZH pŻ y]muje r astępu]ącą postać:

e zasadv in wańościZH

ogó]na ocena finansowa społki uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonom czno - finansowej' uzyskanego

zysku finansowego oraz Wyniki prŻeplowadzonego pzeglądu sprawozdan a finansowego' upoważnia do

stwierdzenja, że nie występuie zagrożen]e koniynuac] działalności spÓłki W następnym okresie' co potwierdza

róWn]eż pŻeprcWadzony pŻegląd Wg modelu ekonometrycznego A' Hołdy'

Zaprezentowany Wykrcs Wskaźnika oraz Wańość funkcji dyskrynrinacyjnej 
'ZH'' 

utrzyrnuje się na poziomie 1,12,

tj' znacznle powyżej górnej w elkości gran cznej ('0') i śWiadczy o zdolności do kontynuac]i dz ałalności jednostki W

następnym okresie'

zH=0'605+(6'81.10-])PWP-(1,96'10,)s,z+(9'69'10l)zl'l+(6'72'{0-4)Woz+(1'57'10ł)RM

wańość wskaźnika zH

n eokreś]one

o3tatecŻna wertość funkc]iZH dla podmjotu kształtuie się n

30.06.2012 30.06.2013 30.06.2011
Podstawowv Wskaźn k olvnnośc lPWP)= 1,55 1.84 166
stopa zadłużen a {s4 = 52,79 45 20 44.44
Zvskowność ma alk! lŻM) = 3,14 3. 14 342
WskaŹnik obrotu Żobow]aŻań (Woa 

= 167,66 151,49 '132,80
Rolacia ma atk! łRM) = 0,70 0,73 0,84

1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,ł0
0,20
0,00
420
-030

2012 2013

+zH _Górnawb]kośćoranicaa *Doka Rielkość sranjczna

Audytar Biegli Rewidenci Kielce Sp
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tinansowego a lpohacze 2014 roku

c. czĘŚĆ szczEGÓŁoWA

1' ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości

1'1' Księgowośó jedn ostki

Księgowość funkcjonuje na podstawie przyjętych prŻez spółkę zasad zwanych 'Poll|yką Rachunkowości''

zaktual]zowanych Uchwałą Nt 2512013 ZaEądu społki Akcyjnej oDLEWN E PoLsKlE z dn a 20 grudn a 2013 r',

W oplacowaniu tym ujęto Wybrcne pEez jednostkę a ternatywne rozwlązania, ustawowe Wynikające z ań' 10

ustawy o rachunkowoścj, W tyrn reguły, metody i proced U ry dotyczące:

a) Wyceny pŻychodóW, rozchodóW stanóW bilansowych poszczegóLnych pozycji akł$/óW i pasywow' rownież

zasad ewidencji i rozdziału kosziów pośrednich W stleIe ekonon]icznej oraz zasad sŻacowania odpsóW

aktua lzujących utratę Wańości aktywóW,

b) inwentaryzacji akiywóW j pasnĄ/óW'

c) zasad twoŻenia i szacowania lezeM na pŻyszłe zobowązania (ań' 35 ,,d' ustawy rachunkowości) i rezeM

|a przyszłe koszty - Wg ań' 39' ust' 2 ustawy'

W zakrese prawidłowości stosowanego systemu k5ęgowości bieg|l potw]erdzaią żeI

a)jednostka pęestrzegała zasady c ągłości stosowanych zasad rachunkowości, Wtym

W pŻedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01'01' 2014 rok,

b) plowadzła W sposób poprawny księgi Gchunkowe' prŻy użyciu właściwego programu komputerowego

Jednostka stosuje pakiel apljkacji (proglamóW) W ramach z ntegrowanego systemu informatycznego p'n' Zs

MPl']Ls z frmy Biuro Proiektowania systemóW clrowych s' A W cholzowie Program posiada rnoduły W

zakres e: środk] trwałe' gospodarka magazynowa oraz finanse _ księgowość - koszty'

c) operacje gospodarcze zaewidenc]onowane Żostały zgodnje z podstawowymi zasadam] tachunkowości, W tym

zgodnie z zasadąmemoriału l ostrożnej Wyceny'

d) dowody żródłowe stanowiące podstawę do u]ęcia W ksęgach rachunkowych były splawdzone izakwa_

]ifikowane zgodn e Z ań' 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości'

l.2' wzakresie zabezpieczenia dostępu do danych z ksiąg rachunkowych idowodów księgowych oraz

za pomocą komputerów stwierdza się. żei

a) iednostka pŻechowuje zbjory danych bez dokonana wydruków papierowych. Dane te Żnajdują się na

dyskach twardych, odpowiednio do plzyjętych Wewnęt.Żnych zasad uregu owanych W zakładowej poliryce

rach unkowości jednostka pEechowuje zbiory danych,

b) pŻechowl,/an e dowodóW księgowych' ksiąg rachunkowych isprawozdań fnansowych dokonywane iestW

siedzibie zarząd u jednostki' W oryginalnejpostaci, W podzjale na lata miesiące,

c) okresy pŻechowywania danych były zgodne z ań 74 ustawy o rachunkowości' tj': sprawozdan]a finansowe

- pŻechowywanie tMałe, a pozostałe zbiory co najmniej 5 ]at ]lczone od począlku roku następnego'

Rokiem obrctowym jednostkijest rok kalendarŻowy' a okresem sprawozdawczym m esląc'

Biegli Rewidenci Kielce Sp.



społka Akcyjna oDLEwNlE PoLsKlE w starachowicach Dane uzupełniające z przeg]ądu sprawozdania
finansawego a l połrocze 2a14 roku

2' lnwentarrŹacja aktywów ipasywów bilansu i kontrola wewnętrŻna

2'l. lnwentarrŻacja aktywów i pasywów

lnwentaryzacja akt}Ą!óW i pas}$'/óW społki Akcyjnej oDLEWN|E PoLsKlE została pŻeprowadzona na dzień

30.06'2014 r' zgodnie z postanowieniami ań 26 ustawy o rachunkowości W oparciu o ,, nstrukcję

lnwentaryzacyjną z listopada 2000 roku' z uwzg ędnieniem Wymaganejczęstotliwości

zgodf,ie z zalz$zenien Nr 5/DF/2014 r' Dyreklora Finansowego spółk z dnia 18'06'20]4 r' pŻeprowadzono

inwentaryzacię zapasóW produkcji w toku i WyrobóW gotowych oraz złomu obiegowego na dzień 30'06.2014 r

Pozostałe akty!ła ] pas}$/a zinwentaryzowano W drodze WeMkacjisad

ZWeMkowane ńżnice inwentaryzacyine zostary prawidłowo rozliczone i Wprowadzone do ks ąg rachunkowych

W okresie l półrocza 2014 r

2.2. Kontrola Wewnętnna

Kontrola wewnętŻna W spółce Akcyinei oDLEWNiE PoLsKlE prowadzona jest W formie kontroli funkcjonalnej'

Kontrola wewnęt.Żna W spółce funkcjonuje W oparciu o zapisy W 
'RegU 

amin e organizacyjnym' zatwierdzonym

UchwaląNl27/2010RadyNadzorczejspółkWdniu30'11.2010r'ZałącŻnkiemdolegulamnujestUaktuaniony

schemat organizacyjny społki' Kontro ę funkcjonalną pdni zalząd społki' DyrektolŻy, GłóWny Księgowy

i kierownicy poszczególnych Wydz ałóW

W społce opracowane sąiWplowadzone procedury obegu dokumentóW oraz sposób postępowan a W zakresie

kontroli Wewnętrznej' zawańe W 
"lnstrukcji reiestlacji, ewldencjj obiegu dokumentóW księgowych,'

Wdrożone zostały procedury zaęądzan a ryzykem Walutowym zawańe W 
'Po]ityce 

zalządzania Ryzykien

Walutowym'' pruyiętei Uchwałąff 3l2a12 zalządu spółki z dnia 29.03'2012 r'

Przeprowadzony pŻegląd analityczny procedur ujawnił, że W badanej spółce system kontro|i Wewnętznej

Wiążącej sę z poddanym pŻeglądowisplawozdaniem finansowym obejmuje kontrole m' in. obrotu pieniężnego'

zapasóW' zakupóW i sprzedaży. Nie ujawn]ono n eplav/idłowości W działan]u tego systemu'

stwieldza się, że księgi rachunkowe Wraz z dokume|tacją stanowjącą podstawę do ewidenci operacji

gospodarczych - uznaje się za praw dłowe W rozumieniu art 24 Ustawy o lachunkowośc stanowią podsiawę

do spolządzenia połrocznego sprawozdania finansoWego objętego ninlejszym przeglądem

Audttor: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o



spdka Akcyjna aDLEWN|E PaLsKlE w starachowicach Dane uzupełniające z przeglądu sprawoŻdania
finansowego za I pcrrocze 2014 raku

3. AKTWA

3'1. Wańości niematerialne i prawne 230 856'61 zł

Wańośd niemateńaine i prawne stanowią0'3 % sumy aktywów i obejmująprogramy i icencje komputerowe oraz

koszty zakończonych prac rozwojowych I

' W Wartości początkowej

- umorzeniu

B eg i potwierdzająW]arygodność zgodność tej pozycj] bilansowej' Wańośc n emateńa]ne prawne:

_ były pawidłowo amońyzowane bilansowo podatkowo'

' Wycena WN iP jest zgod na z pŻ yjętą polityką rach unkowości oraŻ ań 28 ustawy o rachun kowosc]'

3.2. RŻeczowe aKywa tMałe Wynoszą

stanowiąone 45'5 % bilansowej sUmy aktywów i dotyczą

a)środkitMałe, wtym:

_ WańoŚć początkowa

_ umoŻenie

b) środk tMałe W budowie

c) zaliczki na środk tMałe W budowie

Bieg i stwierdzają Wiarygod nośó i zgodnośó tej pozycji bilansowei' W toku pęeg ądu ustalonoi

_ Wycena Żeczowego majątku iMałego ]est zgodna z pŻyjętą poityką rachunkowośc oraz ań'28 ustawy

o lachunkowości,

- dokumentacja dotycząca pŻychodu i tozchodu środkÓW tMałych jest kompletna iprawidłowa,

_ środki tMałe amońyzowane są rnetodą liniową - jednostka stosuje slawki amortyzacyjne środkóW

uwzg|ędniające okres ekonorn]cznej użyteczności_ rnetod amońyzacjiW roku obrotowym nie zm en ono'

_ dotychczasowę umoŻenie rzeczowych aktywóW tMałych ogołem Wynosi48'25 %,

_ ewidencja' klasyfikacja oraz prezentacja majątku Wsprawozdaniu _ nie nasuwa uwag'

_ na dzień bilansowy wysiępowały oglan czenia W prawach Własnoścj i dysponowania nrająlkjem tMałym społki'

]ako zabezpieczenie h poteczne na nieruchomościach W kwocie 12,0 n]]n zł i umowa przewłaszczenia na

środkitMałe W kwocie 16'5 mln' zł' stanowiące zabezpieczenia spłaty lat kred},tów bankowych'

' amońyzacja Wańości niematerialnych prawnych oraz środkóW tMałych za l półr' 2014 r' wynos 2972,0vs'zl'

Wtym koszty arnońyzacji nie stanowiące podatkowych kosztóW uzyskania W okresie Wyniosły 907'0 tys' zł,

- środkitrwałe W budowie na dzień bilansowy W kwocie 256 498,37 zł dotycząjed nego zadania kontynuowanego

z roku pop]redn]ego oraz 2_ch rozpoczętych W bieżącym okresie Zadań; inwestycje zan echane n e Występują

- wartośó zalczkina środkiiMałe W budowe W kwocie 904 563'65 zł nie budziŻastżeźeń.

3.3. lnwestycje długoterminowe 0,00 zł

społka posiada inwestycie długoterminowe (udzały iakcje)w kwocie 1 940,00 zł, na które zostałutwoŻony

odps aktualzujący w laiach poprzednich' W okt€sie l połtocza Wyko.zystano odpis aktua izujący na udzlały

Wjednostce powiązanej PRllVlA sp' z o o' W kwoc]e 120 240,a0 złw zwiękuzzakończeniem jej Likw dacji'

7 014 091 ,41 zl

6 783 234,80 zł

7A 454 567 ,42 zl

33 991 684'62 zł

37 623944'82zł

36 462 882 80 zł

256 498,37 zl

904 563'65 zł

Audytar Biegii Rewidenci Kielce Sp. zo.a
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3'4' Długoterminowe roŻliczenia międzyokresowe wynoszą

stanowiąone 1,9 % biansowej sumy aktywóW dotyczą

- aktyw z tytu]u odrocŻonego podatk! dochodowego 968 'l02 00 zł

1 550 386,88 zł

_ innych dłL]gotermjnowych rozliczeń międzyokresowych 582284'88 zl

Aktywa z t}4ułu odroczonego podatku dochodowego nalczone sąod ujemnych różn c pŻeiścowych dotyczących

głóWn e Utworzonych odpisóW aktualizu]ących irezeM na przyszłe zobowiązania'

]nne długotem nowe rcziczena międzyokresowe dotyczą kosztÓW postępowania układowego oraz kosztóW

'eTo.tóW UrŻądzen tec1n c7_yc1 'oz c7anych w czasie'

3'5. zapasywynoszą 12934173'47 zl

stanowią one 15,7 % b ansowei sumy aktywóW Żostały W b ansie Wykazane Ż uwzgędnieniem kry1eńóW

o'reslo_yc'] w a1 J Ust 1 pd 1B -sHwy iobe."l- ą:

L.p. Zapasy
Kwota wg k9ią9

na dzień
30.06.2014

Odchylenia
t)

ost.ożna
wycena (.)

0dpis
aKualizujący t)

stan na dŻień
30.06.20{4

1 tr1ateriałv 5 37S 165 34 14 55 I 194 139,48 4 185 040 41

2 Produhcia w iohu 4 645 404,78 135 156 28 3 097,13 4 507 151 37
3 4 283 381 ĄT 9216114 36 939.80 l2 635 00 141 645 53

5 808,00 715 00 5 093 00
5 Za rzk na dostawv 95 243 16 95 243,16

RaŻemI 14 409 002,75 227 302,87 40 036.33 1 207 489.48 12534173.41

Wycena zapasóW dokonana została zgodnie z zasadą ostrożnośc , co skutkowa]o utworŻenien] W okresie

l pokocza 2014 odpsóW aktua izujących z tytułu utraty Wańośc zapasóW na kwotę 254 206'89 Żł' Ponadto

W Wyn ku ostrożnej Wyceny WyrobóW gotowych odpisano kwotę 7 362 36 zł

Dokumentacja przychodóW, rozchodów rnagazynowych mate ałóW WyrobóW gotowych oraŻ Wycel]y produkcii

W toku W dobmnej do pŻeglądu próbie ne budz zastrŻeŹeń Begidokonal oglądu zapasóW magazynowych

sposobu ich składowania'

3'6. Należności krótkoterminowe wynoszą 19 242728,11Żł

stanowiąone 23,2 % sumy aktywóW i na prŻestĘeni badanego roku kształtowa]y s]ę W sposób następujący|

Wyceny należnośc krajowych l zagtancznych dokonano W kwoce Wymaganei Żapłaty z zachowanem

oslrożnośc] (ań 28 ust' 1'7 ustawy)izgodnie z zasadam] ustalonym W po tyce rachunkowośc z L]Względn en em

stopn a ryzyka, jakie Wiąże się z daną naeżnością odpsy aktua zacy]ne L]tworzono na Wszystkie należnośc

zaegające powyżej 6_c u miesięcy. W okrese l póhocza 2014 utwoŹono na kwotę 492 964,92 zł'

Naeżnośc od odbiolcóW zagranicznych zostały Wycen one średnim kursem NBP z dnia 30'06 2014 l

Należności i rosŻcżcnia
Kwota należności Odpis

aktualiŻuiacv (.
Kwota naleźności

w bilansie
Należności od oozoŚtafuch iednostek

al Ż tvtUłU dostaw i L]ŚlL]o o okesie sr'aiv: 18 602 258 89 L\544 624 21 18 057 634,6t
- do 12-i! m es ecv 18 602 258 89 L\544 624 21 t8 057 634.6[

b) z tvtuł! Dodalku dolacii. ceł i r]bezoieczeń sDołecznvch I 156 465,88 1 ]56 465.8€
c) Lnne 61 879,73 t-\33 252 1 28 627 .5a

Rażem t9 820 604,50 G)577 876,3! 19 21272A.11
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a) W ocen e Wiarygodności należności Ż tytułu dostaw i usług Wykazanych W kwocie 18 057 634'68 zł' zwracają

uwagę należności od 65 krajowych kontrahentóW i62 zagranicznych kontrahentóW, zapłacone do dnia

pŻeglądu w łącznejkwocie 11 698 289,25 zł, stanowiącej 64,8 % tych należnośc]'

Na|eżności z t},tułu dostaw zoslały zjnwentaryzowane poplz ez potwierdzen e sa d przez kontrahentóW i ch

weMkację na dz]eń bilansowy' Do dnia przeglądu uzyskano potwerdzenie naLeżności, Ż uwzględnieniem

zapłai od głóWnych kontEhentóW krajowych zagranicznych'

b) W należnośc]ach z t}tułu podatkóW, dotacji i ubezpieczeń społecznych W kwocie 1 1 56 465,88 zł Wykazano|

_ na|eżności zttł. podatku VATdo roz]iczen a w następnym okresie ikotektfaktury VAT 826 833'72zt

_ dotacje celowe na rcfundacie kosztóW

_ należnośó z tyt' podatku (Zakład Niemcy)

c) Lnne należności W kwocie 28 627'55 zł dotyczą pozostavch rozrachunkóW z pracownikami'

3.7. lnwestycje krótkoterminowe wynoszą

] stanowią na dzień b lansowy 1 1 
' 

1 % sumy aktywów i obejmują

223 415,41 zl

106 216,75 zl

9181 011,82 zł

a) śrcdki pieniężne w kasach 34 779,96 zł

b)śtodki pieniężne na rachunkach bankowych 9 146 231,86 zł

saldo środkóW pieniężnych W kas]e zgodne ]est z rapońamikasowym z ostatniego dnia miesiąca czelwca 2014

roku saldo środków penężnych W bankach zgodne jest ze stanar. Wynikającymi z WyciągóW bankowych na

dzień 30'06'2014 r' poszczególnych rachunkóW bankowych'

Udokun]entowan e operacji obrotu gotóWkowego i bezgotówkowego oraz Wycena operacj] wyrażonych

w walutach obcych']ie Wy{azało n|eprawidłowosci'

3'8. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Wynoszą 1 862 645,53 zł

stanowią2'3 % udz ału W sumie bilansowej i doiyczą kótkoterrninowych rozllczeń z t}łułóW

_ kosźy uruchomien a nowej produkcji 357 178,11 zl

_ podatek od nieruchomości i opła1y z t}ł Wieczystego uż}łkowania gruntóW 416 353'39 zł

_ koszty niezakończonych prac rozwojowych Projektu UE' działanje 1.4' (żeliwo ausferytyczne) 452945,16zł

_ koszty postępowania układowego 142650'24 zl

- odp,s na lt-ss '91a27,4a2t

_ ubezpieczeń majątkowych (majątek tMały iobrotowy, oc' Ac) 66 822'20 zl

_ koszty do rczliczenia (Zakład' Niemcy) 138 929,83 zł

- pozostałe (prcn umelata' szkolen e, prowizja) 96 739 '2a zl

Biegl] nie Wnoszą uwag do tei pozycj bilansowej, gdyż jednostka W]arygodnie aktywowała koszty W Wysokości

pzypadającej na następny okres sprawozdawczy' zgodnie z pŻyjętymi zasadami (ań' 39 ustawy)

3'9' ogółem aKywa bilansu wynoszą 82 625747,24 zł

Przy Wycenie bi|ansowej poszczególnych sk]adnikóW ]ednostka zastosowała się do nadrzędnych zasad

rachunkowości Wynikaiących z ustawy i W plzyjętej po tyce rachunkowości'

Biegli Rewidenci Kielce Sp.
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4, PASYWA

4'1. Kapitał zakładowy Wynosi 61 992 363'00 zł

Kapitał zakładowy stanowi 75,0 % udŻiału W pasywach Wykazany został zgodnie ze stanem faktycznym

i prawnym określonym W ań' 36 ustawy o rachunkowości, a jego Wysokość spełnia Wymagania Kodeksu spółek

handlowych.

4.2. Kapitał zapasowy wynosi 52 411 422'14zl

Kaptałzapasowy stanowi63,4 % udziału W pasywach iwokrese l półrocza 2014 roku nie uległzmian]e.

4'3. Kapitał z aktualiŻacji wyceny 1 8 295,76 zł

Wielkośó kapjtału z aktualizacjl wykazuje Wynik plzeszacowania wariości środkóW trwałych na dzień 1 stycznia

'1995 roku' będących na stanie jednostk] W d]]iu bilansowym oraz różnic kursowych z prze]czenia Wyniku

zagranicznego zakładu'

4.4' strata Ż lat ubiegłych 85 281 034.80 zł

N erozljczona strata linansowa netto z lat ubiegłych (103,2 % udziałU w pasywach) została poniesiona W 2009

roku. W oklesie sprawozdawczym strata została pokr},ta W Wielkościzysku netto roku ub]egłego zgodnie

z postanowieniem Uchwały Nl512014 zwz spÓ]ki z dnia 05 05'2014 t' W kwocie 5 185 372'41 zl'

4.5. zysk netto z roku bieżącego wynosi 3 019 424'10 zł

Zysk netto za l połrocze 2014 roku ustalony został na podstawle prawidłowych zdarzeń gospodarczych' ujęiych

w księgach rachunkowych ijestzgodny z Wynikiem finansowym figurującym W lachunku zysków istrat'

4'6. Rezerwy na zobowiązania 3 705 975,53 zł

Rezerwy stanowią4,5 % udziału W bilansowe] sum e pas}$/óW obeimują

- rezeMę z t}1' odloczonego podatku dochodowego 942 158'00 zł

_ rezeMę na śWiadczenja emer}łalne i podobne 1 263 000,00 zł

- pozostałe rezeMy 1 500 817'53 Żł

RezeMa na odroczony podatek dochodowy została ustaona zgodnie z Wymogami ustawy o rachunkowośc] na

dodatnie pęejśc]owe różnice głóWne z tytułu amońyzacji śtodkóW tMałych Woln ejszei od amońyzacj]

podatkowej' RezeMy na śWiadczenia pracownlcze aktualizowane sąna koniec okresu obrotowego'

Pozostałe rezerwy dotyczą plzyszłych zobowiązań głównie z tytułu kosztóW remontów urządzeń technicznych'

4.7' zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoierminowe stanowią13'0 % bilansowejsUmy pasywÓW stanowią

10 717 606'82 zł

_ zobowiązania z t}łułu posiępowania układowego

'zobowiązania z t}ł |easingu w częścido sdaty po30'06'2015 r

Zobowiązania z t},tułu postępowania układowego są zgodne z postanowieniem sądu Rejonowego W Kie]cach

z dnja 18'05'2010 r' zatwiedzającym układ zawańy pomędzy upadłym odewnie Polskie s' A' z siedzibą

w Starachowicach z wierzycie arniw dniu 04.05.2010 r.

Zobowiązania z tych t}łułóW prawidłowo zakwa ifikowano do długo- krótkoterm nowych'

1a 477 136'36Ż)

240 410'46zł

(
Audytar: Biegli Rewidenci Kielce Sp. zo.a w Kielcach ł.,i-'

20



społka Akcyjna aDLEWN|E PaLsKlE W slarachowicach - Dane uzupełniające z przeglądu spnwozdania
finansowego za I polrocze 201 4 toku

4.8. zobowiązania krótkoterminowe

stanowią31,4 % bilansowei sumy pasywóW obejmu]ąWarygodn e ustalone;

26 001 491 ,22 zl

zobowiazania kńtkot€rminowe slan na dzień 30'06.2014r.
I Wobec iednostek oowiezanvch 0.0c
2. Wobec Dozostafu ch iednostek: 25 709 857,8

a)krcdytv i pożVczk 5 855 506 49

b) ]nne Żobowiazania fnansoWe 187 215,9C
c) z lvt' doslaw !słL]o o okres e Wvmaoalnośc 12112497 31

- do 12 m esieov 12112A97,31
d) Ża czl olrzymane dosIawv 120 633 69

e) Ż tvt oodatkóW ceł ubezoieczeń innvch śWadczeń 2162 883.71

1 521 968 54
ql inne 3 749 552,11

3. :undusŻe 5oecialne 291 633.3S

Razem 26001491.22

a) Kredyty Wykazane W zobowiązaniach krotkoteminowych W kwocie 5 855 506'49 zł stanowiąW]elkość do spłaty

W najbliżsŻym oklese po badanym'

Zabezpieczen e spłaty rat krcdytóW stanowi h ipoteka Umowna v/ kwoc e 1 2,0 r. Ln ' zł' umowa pŻewłaszczenia

na środkach tMałych W kwocie 16,5 mln zł' cesja Wie]Ż}łelności W kwocie 3'4 mln zł oraz ośWiadczenie

o poddaniu się egzekucji Raty kled}łóW spłacane sąW tenninach umownych'

b) lnne zobow]ązania flnansowe Wykazane W zobowiązaniach krótkotermi|ovlych z terminami spłaty W na]bliższym

okresie po badanym w kwocie 187215,90 zł dotyczą W całości zobowiązań krótkoterm nowych z Mułu

krotkoteminowych rł leasingowych zgodn e z zawańymi umowamileasingu linansowego

Raty leasingowe spłacane sąW term]nach un]ownych

c) Zobowiązania z łłułu dostaw i Usług W kwocie 12 112 097,31 zł Wyceniono zgodnie z ań' 28 ust' 1 ustawy'

obejmujązobowiązania do 12łu miesięcy i doiycządostawcóW kąowych i zagran cznych

Do dnia pzeglądu zostały uregulowane zobowiązan a Wobec dostawcóW W kwocie 10 232 709,10 Ż]' co stanow

84,5 % zobowiązań z tytułu dostaw

Zobowiązania Wobec dostawóW zaglanicznych zostały wycenione średnim kursem NBP z dn a 30 06'2014 r.

Begine stwiedzili istotnych pozycj w saldach zobowiązań z tytułu dostaw n erozljczonych do dna przeg ądu

oraz sad pŻedawnionych' kwa iiikujących się do odpisan a W pozostałe przychody działa]roścjoperacyjnej'

d) zaliczki na dostawy W kwocie 120 633,69 złstanowią pŻedpłaty na dostawy W roku 2014

e)Zobow]ązan]a z t}łułu podatkóW, cełi ubezpieczeń społecznych W kwoc]e 2 162 883'75 zł obejm ują sald a|

- podatek dochodowy od osób lzycznych (P T_4R) W kwocie

_ podatek od nieruchomości W kwocie

- składk ZUs W kwocie

- podatek akcyzowy

Powyższe zobowiązania są zgodne z deklaraciami podatkowymi złożonymi do UrŻędu skarbowego' bądź

na]czeniami iprŻe]ewam zaiczek na podatek dochodowy lch zapłata W okresie objętym pĘeglądem

następowała W obowiązujących terminach

297 578,00 zl

368 214'00 zł

1 496991,75 zl

94'00 zł

Autlttor: Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o
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0 Zobowiązania z t}łułu Wynagrodzeń dotyczące okresu obrotowego W kwocie 1 521 968,54 zł rozliczone zostały

W obowiązuiących termjnach płatnośc '

g)Wykazane w bilansb inne zobowiązania kótkoterm nowe W kwocie 3 749 552'15 złobe]mują

'zobowiązania z t},t. postępowania układowego W kwocie

_ zobowiązania nwestycyjne W kwocje

- pozostare !z"clunkiz konrahenlan w I'wocie

sńata tych zobowiązań odbywała się zgodnie z tem]nami płatnoścl przypadającymi dla poszczególnych

tytułóW

h) Gospodafta środkam] ZFŚs była zgodna z rcgulaminem opracowanym na podstawe ustawy o zakładowym

funduszu śWiadczeń socjalnych' odpis podstawowy na fundusz socjainy Jednostka przekazała na Wyodrębniony

rachunek bankowy w term inie ' pozycja bez uwag.

4.9' Rozliczenia międŻyokresowe 10 040 203,47 zl

stan roz|iczeń międzyokresowych Wynosi 12,2 % pasywóW i obejn]uje:

- zgłoszone lek amacje jakośc owe WyrobóW 1 B34 876,00 zł

_ dotacj€ otŻymane z PFRoN' PARP na dofinansowanie środków tMałych 7 511 260'86 zł

- pozostałe rozliczen a międzyokresowe pŻychodóW 694 066'6] zł

Dotac]e roz iczane są do Wysokośc] odpisóW amortyzacyjnych od śrcdkóW tMałych Współ.finansowanych ze

środkóW pomocowych'

stan rozliczeń mlędzyokresowych prawidłowo Zakwalfikowano do długo- i kńtkoterminowych'

4'10' ogołem pasywa bilansu 82 625747,24 zł

WsŻystkie pozycje pasywóW zostały Wykazane W sprawozdaniu finansowym z uwŻględnienienr nadŻędnych zasad

Wynikających z Ustawy o rachunkowości iW przyjętej poLityce rachunkowośc '

3 492 378,88 zł

233 242,42 zl

23 930,85 zł

Audytar: Biegt Rewidenci Kielce Sp. z a.o.
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5' RAcHuNEK zYsKÓw lSTRAT za okres 01'01'20'4- 30.06'2014

spo|ządzony został W Wariancie kalkulacyjnym z Uwzględnjenem postanowień art 47 ustawy

zgodnie z wybor€m pŻyiętym W Polltyce Rachunkowośc '

5.1. Przychody ze sprŻedaży produKów' towarów imateriałóW

5' 1 .1 . PrŻychody Że sprŹedaźy produKów

Przychody ze sprzedaży produktóW w l połroczu 2014 r' obejmują

' prŻychody ze sprzedaży produktóW- kraj

- przychody ze sprzedaży produktów - l']E

_ przychody ze sprŻedaży produktów - expoń

Plzychody netto ze spzedaży produktów są rezultatem zrealizowanej i fakturowanej sprzedaży, plzy czym ich

zgodnośó i Wiarygodność zastrzeżeń n e budzi' gdyż zachowano ustawową zasadę memoriału i Współmiernośc '

Kwoty przychodóW, v/ykazane W rejestrach sprzedaży VAT sązgodne z ujętymi na koniach księgi głóWnej

Podstawowym produktamiwytwarzanyn]i]spruedawanymipzez spółkę sąodlewy Wykonywane głóWnie z żeliwa

sferoida|nego, Z że Wa szalego' ze sta iwa' a także od ewy z ADl

odbiorcanrj społk są podmioty dzia]ające W branżach| motoryzacja, armatura prŻemysłowa, kolejnictwo'

energetyka' maszyny roln|cze, budowane oraz sprzętAGD'

5' l .2' Plz ychody 2e sprzedaży towarów i materiałów 1 367 238,75 zł

PŻychody te dotyczą spąedaży towaróW imateliałóW iobejmują

- przychody ze sprŻedaży towaróW - kraj

- przychody ze spĘedaży towańW _ l-]E

' plzychody ze sprzedaży towarów - expoń

_ przychody ze sprŻedaży materiałóW- kra]

5.2. Kosd sprzedanych produhów, towarów i materiałów

5.2.1' Koszt WytwoŻenia sprzedanych ptoduKów

Koszt WytwoŻen]a sprŻedanych produktóWW ] połroczu 2014 obeimują

- koszt Własny spzedaży produktóW - krai

_ koszt Własny sp]Żedaży produktóW - UE

- koszt Własny sprzedaży ptoduktóW-expoń

Koszty te ustalone zostały W sposób Współmierny do przychodÓW, z uwzględnieniem nadrzędnych zasad

rachunkowości, W tym zasady memoriału' Koszty I póhacza 2014 roku zostały W ksęgach Echunkowych

isprawozdaniu fnansowym u]ęte kompletnie iptawidłowo zakwalfikowane' zgodnie z prŻepisami ustawy

o rachunkowośc oraz ustaleniami Polityki rachunkowości'.

57 036'93 zł

1 036 375,59 zł

180 169,20 zł

93 657,03 zł

26 515 217 ,93 zl

26 296 094'7 2 zł

1 785 085'35 zł

32149 446,94 zl

29 448 567 ,71 zt

2 332 77 0,03 zl

o rcchunkowoścj,

65 298 023'43 zł

63 930 784'68 Żł

61 996 310'32 zł

54 596 398'00 Żł

Audytor: Biesli Rewidenci Kielce
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5'2.2' Wańość spnedanych towarów i materiałów' obejmU]ą

- Wańość sprzedanych towaróW - krai

- Wańość sprzedanych towaróW - UE

- Wartość sprzedanych towaróW - expoń

_ Wańość sprzedanych materiałóW - kraj

1 064 943,63 zł

48 315,83 zł

825 668'97 zł

138 220'88 zł

52 737 ,95 zl

Koszt spŻedanych produktów, towarów imaterialóW ustaLony został Wsposób wspołm]emy do prŻychodóW'

z uwzgędnieniem nad.zędnych zasad lachunkowości' W tym zasady memor]ału' co biegl usta|il poprzez

sprawdzenie kosŻóW z miesiąca stycznia 2014 r' W sensie ich związku z bilansem na dzień 3] 12 2013 r'

5'2.3. Koszty 6prŻedaży 1 490 032,23 zl

Koszty sprzedaży Wykazano W prawidłowej Wie kości' Bleg] nje wnosząuwag do tej pozycji'

5'2'4. Koszty ogólnego zaŻądu 4 844 936,46 zł

Koszty ogólnego zaŻądu Wykazano W praw dłowej wie]kości Bieg |i nie wnoszą uwag do tej pozycji

W księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym koszty zostały Ujęte komp]etne prawidłowo

zakwa]]fikowane' zgodnie z prŻepisami ustawy o rachunkowośc oraz ustaleniami poltyki rachunkowości

5.3. PoŻostałe pzychody operacyjne 1 112156.32 zl

obejmująWyslępujące poMarzalne przychody' związane ty]ko pośrednjo z podstawowądzia]alnościąjednostki'

PoŻoslałv Drżvchodv olelacvino Kwota w złofuch
)otacje (dofinansowanie do ploiektów inwestvcvinvch i refundacia kosztów] 891 S83.7f
nne przvchodv ooeracvine 220172.5(

149 565,31
Otrz\/manekary odszkodowanla 55 216 71

lJmorzenie orŻedawn onvch ŻobowiaŻań 1l00B3t
nne Drzvchodv ooeracv ne 4 32201

Razem 1112158.31

Wańość Wykazanej dotacji stanowi róWnowańość odpisóW amodyzacyjnych od śtodkóW tMałych W części

sfnansowane] dotacjami (PFRoN, PARP, NFoŚ, N/G) oraz Wysokość rcfundacji kosztóW Wynagrodzeń'

stwierdza się praw dłowe udokumentowanie izakwa ifikowan e do pozostałych przychodóW operacyjnych'

z uwzgiędnieniem ustawowego zakazu jch kompensowania wynikającego z ań'7 ust'3 ustawy o rachunkowości'
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5.4. PoŻostałe kosńy operacyjne 1 03l 035,22 zł

Pozostałv kosztY oDeracvine Kwota w złotvch
strata ze zbvcia niefinansowch aktvwów tMałvch 2 693,15
Ąktualizacia wańości aktwów n iefinansowvch f47171.41
nne kosŻtv ooelacvine 281 170.26

KosziY złomowanvch WvrobÓw i DrodukciiW toku 28 654.14
odDs koszlóW oosteoowan a układoweoo 71325.12
]tworzen e rezeM na pżewidywane koszty 104 600.00
N edoborv nwentarvŻacv ne 12106 84
Przekazane darowiŻnv 57 000.00
lnne lostaożna wvcena] 7 484,16

RaŻem { 03{ 03s.22

Aktualizacia wartości aktywÓw niefinansowych dotyczy aktualizacji wańości zapasóW W kwocie 254 206'89 złoraz

odpsu aktualizacji na|eżności W kwocie 492 964,92 zł' Powyższe kwoty Wg powyżej Wymienionych tytu1ów

Wykazane W nchunku zyskÓw zostały Eeczowo i memoriałowo udokumentowane' jako koszty pośrednio związane

z podstawoWą dZiała]nością jed nostki

5.5. Przychodyfinansowe 179 999,64 zł

obejrn ują Wiarygod ne koŻ yśc uzyskane pŻ ez ied nostką z operacji finansowych W okresie l pókocza 201 4 r'

l stanowią

- otŻymanądywidendę

- otrzymane odsetki

- dodatn wynik na różnjcach kulsowych

5.6' Kosły finansowe

obejnrująnastępujące opeTacje finansowe w okresie l półrocza 2014 r':

_ odsetkiod kredytÓW W kwocie

_ prow zja od kredytóW

5.7. Wynik finansowy brutto

l61 066'75 zł

3 401 767 
'10 

zł

Powyższe dane dotyczące pżychodóW i kosztóW pozwalająna prawid]owe usta en e fgurującego W rachunku

zyskóW i strat Wyniku z działalności gospodarrzej W kwocie 3 401 767,10 zł' W związku z niewystEpieniem

w okresie ] połrocza 2014 rcku strat i zysków nadzwyczajnych, końcowy zysk brutto za ten okres W mchunku

zyskóW i strat wynosi 3 401 767 10 zł

Z powyższych danych czbowych justaleń begłych Wynika, że rachunek zyskóW istratza połrocze 2014 roku

spolządzony zosiał obowiązu]ącą prawidłową metodą zgodnie z ań' 47 ustawy o rcchunkowośc '

692'85 zł

359,89 zł

178 946,90 zł

72 292,09 zl

88 774'66 zł

Audytar: Biegli Rewidenci Kielce Sp. za.a.
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6. USTALEN|E WYNlKU FlNANSoWEGo NETTo zA oKREs l PÓŁRoczA 2oi4 RoKU

6.'l. Przychody Ża l połrocze 2014 roku, uwzględniające dane liczbowe, deklarowane pftez jednostkę|

a) prŻychody bilansowe Wynoszą

b) przychody podatkowe Wynoszą

66852151,04zł

66 783 026,56 zł

6'2. Kosźyzwiązane z pruychodami, ult/zględniające dane liczbowe deklarowane prŹezjednostkęi

a) koszty bi]ansowe Wynoszą

b) koszty podatkowe Wynoszą

6'3' PrŹekształcenie wyniku finansowego brutto wwynik netto:

a)wynik finansowy brutto ' zysk

b)dochód podatkowy

c) dochody wolne i odliczenia

_ część straty netto za 2009 rok (')

d) podstawa opodatkowania

e) podatek dochodowy, wtyrn:

- bieżący podatek dochodowy

'zmniejszenie aktywóW z t},t' odroczonego p d'o'p

_ zwększenie sianu rezeM na odroczony p'd'o.p'

f)wynik finansowy netto - zysk

63 450 383,94 zł

61 776 397 
'95 

zł

3 401 767 
'10 

ź
5 006 628,61 zł

5 006 628,61 zł

0,00 zł

382 343'00 zł

0,00 zł

5 006 628.61 zł

3 019 424,10 zł

W rachunku zyskóW i silat jed nostka Wykazała zys netto za l pókocze 2014 roku W Wysokości 3 019 424'1o zł

iW tą samej Wiarygodnej kwocie figuruje ona' W pasywach bilansu'

W zakres]e lozliczeń podatkowych biegli potwierdzają zgod ność pzekształcenia Wyniku brutto W Wynik netto ze

spolządzonymi prŻez ]ednostkę 
' 
Dodatkowyrn infomacjami i objaśneniami', Wymaganymi pŻez ustawę

o racL]u1kowosc - zał' 1r' do uslawy p(t 2'5

Powyższe roz]iczenie' ze Względu na analityczną metodę pzeglądu nie rna charakteru audytu podatkowego

7' PRZEGLĄD PozosTAŁYcH czĘŚcl sKŁADoWYoH sPMWozDANlA FlNANsoWEGo

7"l. Rachunek pŹepływów pieniężnych

Rachunek pŻepływóW pieniężnych sporządzony zgodn]e z ań' 48 
''b'' ustawy o rachunkowośc] W sposób

Wiarygodny' pow ązany z bilansem irachunkem zyskóW isirat WykazujeI

444 980,00 zł

(-)62 637'00 zł

środków pieniężnych ielto z działalnośc operacyjnei W wysokości 3 077 907,69

środków pieniężnych netto zdŻiałalnośc inwestycyjne] W Wysokośc ,5 490 710,34

środków pieniężnych netto z działalnośc finansowej W Wysokośc

Audytor: Biegli Rewitlenci Kielce Sp.
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społka W l połroczu 2014 roku Wykazuje ujemne pŻepływy środkóW pielriężnych netto W kwoce 2 209'3 tys' zł

Dz]ałalność operacyjna Wykazuje pŻepływy dodatnie W kwocie 3 077'9 tys' zł' co Wskazuje że podstawowa

dzialalność WypQcowała środki zapewniające dalszy rozwój finny' Nedoból środkóW pieniężnych Wystąpił

z działaIności inwestycy]nej' co jest Wyniklem poniesionych WydatkóW inwestycyjnych na zakup zeczowych

aktywóW trwałych, spłaty rat kl€dytóW j rat easingowych oraŻ spłaty układu sądowego z WieŻycielami'

7'2' zestawienie zmian w kapitalewłasnym

społka kompLetnie iWiarygodnie ujęła pozycje ksztaltujące zmanę kapltału Własnego W badanym okresie

Wykazujące jego zwiększenie o 3a11542,41 zł, będące głóWnie Wynikiem Wypracowanego zysku netto za

połrccze 2014 roku' Wykazane zmiany Żgodne sąz biansem oraz księgarn rachunkowymj'

7.3. lnformacjadodatkowa

lnfomacja dodatkowa obeimuje dodatkowe informacje iobjaśnjenia' lnformacja dodaikowa zawiera zakles

danych liczbowych i słownych, zgodnych z danym bi|ansu i rachunku zyskóW i stral. lnformacja ta zgodna jest

z zapisami paragraiu 82 Rozpoządzenia lvinistra FinansóW z dnia 19 02 2009 t W sprawie infomacji bieżących

i okresowych prŻekazywanych przez emitentóW papieóW Wartościowych oraz warunków uznawania za

róWnoważne informacji Wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskinr (Dz' t]'

22014 t.,poz.133).

7.4' sprawoŻdaniezdziałalności jednostki

splawozdanie Ż działalności społki za l póllocze 2014 roku spełnia Wymogi określone W ań' 49 ust' 2 ustawy

z dnia 29 wrześnja ']994r' o rachunkowości' jak róWnieżjest zgodne z Wymogami okleślonymi W ustawie z dnia

29 lipca 2005 r' o oiercie pub|icznej i warunkach Wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizov/anego

systemu obrotu oraz o społkach pubLicznych (Dz'U' z 2009 r' Nr 185' poz' 1439 z póżn' zmlanam]) oraz

Wymogami określonyml W pa€glalle 87 Rozpolządzenja l/inistra FinansóW z dnia '19 Lutego 2009 roku'

W sprawozdaniu tyrn opisano ]stotne czynniki ryzyka i zagrożenia związane z działalnością społkl. W ryzykach

zwiiŻanych z prowadzonymi W spółce kontrolami zawańa jest lnformacja o plowadzonyrn prŻez Urząd

Kontroli skatbowej W K]elcach postępowaniu kontrolnym W zakresie rŻetelności dekLarowanych podstaw

opodatkowanla oraz plawidłowość obliczania podatku dochodowego od osób pGwnych za |ab 2a08-2a12'

Ternin zakońcŻenia postępowania kontrolnego ustalono na dzień 20'09'2014 r'

7.5. Naruszenie przepisów prawa

W Wyniku zastosowanych procedur W ramach pzeg|ądu śródrocznego splawozdania iinansowego za I półrocze

2014 rcku - nie ujawniono naruszena pŻez jednostkę obowiązujących pŻepsóW prawa Wpwających na to

sprawozdanie finansowe.

Audytot: Biegli Rewklenci Kelce Sp. z a.o.



spÓłka Akcyjna ODLEWN|E PoLsKlE w starachawicach Dane uzupełniające z przealądu sprawozdania
finansoweao za I polrocze 201 4 roku

7'6' zdarŹenia po dacie bilansu

M ędzy datą 30 06 2014 r'' a dalązakończen a wzeglądu nie Wystqp]ły istotne zdaŻenia gospodarcze' mające

Wpłyv na półroczne sprawozdan e fnansowe Wynik bilansowy, plzy czym uwzględna sę W tym zakresie

ośWiadczenie złożone przez ZaŻąd społkiW dniu 20.08'2014I

7.7. Transakcje z podmiotami powiązanymi

stosown]e do złożonego ośWiadczenia ZaEądu transakcje z jednostkami pow]ązanymi w okrese półrocza

2014 roku pzeprowadzone były na Warunkach rynkowych'

D. PODSUMOWANIE

Podsumowanie Wyników przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego zawańe jest W laporcie

stanoWiącym odrębny dokument

Niniejszy dokument z danymi uzupełniającymi do rcpońu zawiera 28 stron kolejno ponumerowanych' Każdąze

stron oznaczono przez umieszczenie na n ej skróconych podpisów biegłych rewidentóW

lntegralną częśó danych uzupełniających stanowiązałączniki:

1' Bilans sporządzony na 30'06'2014 l
2' Rachunek zyskóW istratza l półrocze 2014 roku

3' Zestawienie zmian W kapiiale Własnym za polrocze 2014 roku

4' Rachunek przepływóW pieniężnych za l półrocze 2014 roku

5' lnformacja dodatkowa za l połrocze 2014 roku

6' splawozdanie z działa ności spółkl za l póhocze 2014 roku

Kielce, dnia 20 sieĘnia 20l4 rok

Biegli Rewidenci Kielce sp. z o o.
25-324 K e ce. Lrl. Sai]dornierska 105
lel. 41 368 23 21 iel.fax 41 366 35 79
NIP 657 030 82 64, REG_ 290031145

KlucŻowy biegły lewidenl przeplowadzający prŻeg ąd
W imien u Bieg Rewidenc Kelce sp' Ż o'o' podmotu
Uprawn onego do badania sprawozdań linansowych nr 473

2)kena Kos

nt, nrw rej. 10093

bt
Biegły rcfu idenl przeprowadzający pŻeglądu
w imien u Biegl RewidenciKielce Sp. zo.o podmiotu

uprawnionego do badania splawozdań fnansowych nl473

Aud'żar: Biegh RewidenciKielce sp' za'o' w Kielcach
2A


